
 



 



1. Мета практики – в процесі польових досліджень закріпити та по- 

глибити теоретичні знання, здобуті студентами під час аудиторних занять з 

ґрунтознавства, навчитись застосовувати отримані знання при проведенні са- 

мостійних ґрунтознавчих досліджень та оволодіти елементарними прийома- 

ми проведення польових ґрунтознавчих досліджень. 

2. Попередні вимоги до забезпечення проходження практики - 

успішне опанування дисциплін природничого циклу, зокрема геології, ґрун- 

тознавства, гідрології, метеорології тощо для фахової підготовки та оволодін- 

ня сучасними методами дослідження ґрунтів. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Навчальна практика з ґрунтознавства, згідно ОП «Геодезія та земле- 

устрій» та навчального плану, проводиться після першого курсу теоретичного 

навчання за дисципліною «Геологія та ґрунтознавство (Модуль 1-Геологія, 

Модуль 2-Ґрунтознавство)» та є дисципліною щодо закріплення загальних, 

фахових компетентностей та програмних результатів навчання отриманих 

здобувачами за результатами теоретичного навчання. 

Навчальна практика з ґрунтознавства має своїм основним завданням 

закріплення і застосування на практиці теоретичних знань, отриманих в 

університеті, на основі ознайомлення студентів із властивостями та особли- 

востями різновидів природних ґрунтових тіл. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: 

Під час проходження практики студенти мають сформувати навички 

розв’язування теоретичних та прикладних питань в межах їх професійній 

діяльності в галузі геодезії та землеустрою на прикладі конкретної території – 

околиць міста Києва та особливостей ґрунтового покриву досліджених клю- 

чових ділянок (поширення різних генетичних типів ґрунтів, їх профільна бу- 

дова та властивості, особливості природно-господарського використання 

тощо). 

Дисципліна спрямована на досягнення таких загальних та спе- 

ціальних (предметних) компетентностей: 

інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалі- 

зовані завдання та практичні проблеми геодезії та землеустрою із застосуван- 

ням сучасних технологій, теоретичних положень та методів дослідження. 



Загальні компетентності: ЗК01. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. ЗК04. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і письмово. ЗК08. Здатність працювати в ко- 

манді.ЗК09. Здатність до міжособистісної взаємодії.ЗК10. Здатність здійсню- 

вати безпечну діяльність. ЗК13. Здатність зберігати, примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії, закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній си- 

стемі знань про природу й суспільство, а також в розвитку суспільства, тех- 

ніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для відпочинку та ведення здорового способу життя.ЗК15. Здатність взає- 

модіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні 

складних питань. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК01. Здатність застосо- 

вувати фундаментальні знання для аналізу явищ природного і техногенного 

походження при виконанні професійних завдань у сфері геодезії та земле- 

устрою. СК02. Здатність застосовувати теорії, принципи, методи фізико-ма- 

тематичних, природничих, соціально-економічних, інженерних наук при ви- 

конанні завдань геодезії та землеустрою. СК04. Здатність обирати та викори- 

стовувати ефективні методи, технології та обладнання для здійснення про- 

фесійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою. СК06. Здатність вико- 

нувати дистанційні, наземні, польові та камеральні дослідження, інженерні 

розрахунки з опрацювання результатів досліджень, оформляти результати до- 

сліджень, готувати звіти при вирішенні завдань геодезії та землеустрою. 

СК10. Здатність здійснювати моніторинг та оцінку земель. 
Програмні результати навчання: ПРН1. Вільно спілкуватися в усній та 

письмовій формах державною та іноземною мовами з питань професійної 

діяльності. ПРН5. Застосовувати концептуальні знання природничих і со- 

ціально-економічних наук при виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

ПРН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати геопросторові 

дані, метадані щодо об’єктів природного і техногенного походження, застосо- 

вувати статистичні методи їхнього аналізу для розв’язання спеціалізованих 

задач у сфері геодезії та землеустрою. ПРН11. Організовувати та виконувати 

дистанційні, наземні, польові і камеральні роботи в сфері геодезії та земле- 

устрою, оформляти результати робіт, готувати відповідні звіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

 

 
Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсот 
ок у 

підсум 
ковій 
оцінці 

з 
дисци 
пліни 

 

Код 

 

Результат навчання 

 

 

 

 
1.1 

Отримання завдань з навчальної 
ґрунтознавчої практики практики. 

Опрацювання літературних джерел, 
картографічних матеріалів та даних 

дистанційних досліджень щодо території 
дослідження; розробка польових 

маршрутів та завдань до них. Інструктаж з 
техніки безпеки та перелік необхідних для 

польових досліджень матеріалів та 
обладнання. 

 

 

 

Самостійне навчання 

та співбесіда з 

викладачем та 

керівником практики 

 

 

 

усне 

опитування, 

самоконтроль 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

1.2 

 

 

Виконання польових ґрунтознавчих 
досліджень в межах природних 
ландшафтних урочищ «Голосіївського 
лісу» Голосіївського національного 
природного парку; збір матеріалів, 
заповнення польового щоденника. 

 

 

 

 
Виконання завдання 

та контроль керівника 

практики 

 

 

 

 
усне 

опитування, 

самоконтроль 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 
1.3 

 

Польові дослідження природних 
ландшафтних урочищ та ґрунтів в межах 
східних околиць парку «Феофанія» із 
відслоненнями флювіогляціальних 
материнських порід (яри та балки біля 
парку, прояв деструктивних та ерозійних 
явищ), зональні ґрунти під трав’янистою 
рослинністю; збір матеріалів, заповнення 
польового щоденника. 

 

 

 

 

Виконання завдання 

та контроль керівника 

практики 

 

 

 

 

усне 

опитування, 

самоконтроль 

 

 

 

 

 
20 

 
2.1 

Камеральне опрацювання матеріалів 
польових досліджень. Консультації з 
викладачем. Підготовка звіту. 

Індивідуальне навчання 

та контроль керівника 

практики 

Поточний 

контроль, 

самоконтроль 

 
20 

 
2.2 

 
Захист звіту практики. 

Індивідуальне навчання 

та контроль керівника 

практики 

Поточний 

контроль, 

самоконтроль 

 
20 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними  

 результатами навчання 
 

 

 

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

ПРН1. Вільно спілкуватися в усній та 

письмовій формах державною та іноземною 

мовами з питань професійної діяльност 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

ПРН5. Застосовувати концептуальні знання 

природничих і соціально-економічних наук при 

виконанні завдань геодезії та землеустрою. 

    

+ 

 

+ 

ПРН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та 

використовувати геопросторові дані, метадані 

щодо об’єктів природного і техногенного 

походження, застосовувати статистичні методи 

ї х н ь о г о а н а л і з у д л я р о з в ’ я з а н н я 

спеціалізованих задач у сфері геодезії та 

землеустрою 

 

 

 
 

+ 

  

 

 
 

+ 

 

 

 
 

+ 

 

 

 
 

+ 

ПРН11. Організовувати  та виконувати  

дистанційні, наземні, польові і камеральні 

роботи в сфері геодезії та землеустрою, 

оформляти  результати  робіт,  готувати  

відповідні звіти. 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 
7. Схема формування оцінки: Контроль знань здійснюється за модульно- 

рейтинговою системою, яка передбачає дворівневе оцінювання засвоєного 

матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки (20%) та оцінювання 

практичної підготовки (80%). 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програ- 

ми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про проходження  

практики – письмовий звіт 

. У звіті мають бути відомості про виконання студентом усіх розділів програ- 

ми практики та індивідуального завдання, розділи з охорони праці та техніки 

безпеки, висновки та пропозиції до покращення змісту практики, список ви- 

користаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, встановленими 

програмою практики. 



Підсумки практики. Оцінка результатів практики. 

1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання про- 
грами та індивідуального завдання. Форма звітності студента про проход- 
ження практики – письмовий звіт. 

2. .У звіті мають бути відомості про виконання студентом усіх розділів про- 
грами практики та індивідуального завдання, розділи з охорони праці та 

техніки безпеки, висновки та пропозиції, список використаної літератури 

тощо. Оформлюється звіт за вимогами, встановленими програмою практи- 

ки. 
Звіт із практики захищають студенти, у призначені   терміни. Оцінка за 
практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і заліково книж- 

ки студента за підписом керівника практики. 

 
Оцінювання за формами контролю: 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

 
 

Вид контролю Min – 60 балів Max – 100 балів 

Виконання індивідуального завдання 

та плану пратики 

 

40 
 

80 

Рівень підготовки і захист звіту 20 20 

 

 

 

 

 

 

7.2 Організація оцінювання 

Шкала відповідності 
 

 
 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100  

 

 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59 не зараховано 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

п/п 

 
Порядок проходження практики 

Термін 

в днях 

1 Підготовчий етап. Вступна лекція. Отримання завдань практики. 

Опрацювання літературних джерел, картографічних матеріалів та 

даних дистанційних досліджень щодо території дослідження; 

розробка польових маршрутів та завдань до них. Інструктаж з техніки 

безпеки та перелік необхідних для польових досліджень матеріалів та 

обладнання. 

1 

2 Польові дослідження (орієнтовні маршрути). 
Маршрут 1. Природні ландшафтні урочища та генетичні типи ґрунтів в 
межах «Голосіївського лісу» Голосіївського національного природного 
парку; відслонення лесових материнських порід та історія розвитку ґрунтів у 
четвертинному періоді (кар’єр Пирогове). 
Маршрут 2. Природні ландшафтні урочища та ґрунти в межах східних 
околиць парку «Феофанія» із відслоненнями флювіогляціальних 
материнських порід (яри та балки біля парку, прояв деструктивних та 
ерозійних явищ), зональні ґрунти під трав’янистою рослинністю. 
Маршрут 3. Природні ландшафтні урочища з розчленованим рельєфом в 
межах численних тимчасових водотоків та струмків (Дідорівський та 
Китаївський каскади ставків) приурочених до розгалуженої системи ярів та 
балок Урочища «Голосіївський ліс» та генетичні типи пов’язаних з ними 
азональних ґрунтів (алювіальні, торф’яні, болотні, лучно-болотні тощо). 

2 

3 Камеральне опрацювання матеріалів польових досліджень. 

Систематизація зібраних матеріалів, написання та оформлення звіту. 

1 

5. Захист звіту по практиці. 1 

 
Всього (1 тиждень) 30 
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